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V يادداشتسدبيرمجموعگ

يادداشت دبيرمجموعه

نکورترینساف انسهاساعتقادسداشتگساف سکگساف انسبودنساف انسبگسنکرسایتسوساف انسهرچگس
لف هسسراسبیشترسبگسنکرسکردنسبگذراف سبهرۀسبیشتریسالساف انسبودنسداردسوسهرچگسکمترسوس
کمترسبگساینسنعالیتسشریفسمشغولسباش سبگسدیگرسهمسجن انسخودس-سکگسهمانسحیوافاتس
عزیزسباشن س-سفزدیکسوسفزدیکسترسمسسشود.ساینساعتقاد،ساهرسحقیقتسمحضسهمسفباش ،س

دورسالسحقیقتسفی ت.
اماسواقعاًسالسمیانسحیوافاتسنقطساف انسمسستواف سنکرسکن ؟سپایخسمثبتسدادنسبگس
اینسپریشسهمسجهالتسمسسخواه سهمسج ارت؛سوسفوی ن هسالساولسسهرچگسبخواهي س
دارد،سالسدومسسفگ.سپ ی هسایسبگسایمس»نکرسکردن«،سوسچیزیسبگسایمس»نکر«،سپیچی هسترسالس
آنس)ش ه(سایتسکگسبتوانسبگسیادهسسحکمسسدربارهساشسصادرسکرد.ساینسطورسکگسپی ایت،س
حتسسنعالیتسسکگسبیشسالسهرسنعالیتسدیگریساف انسراسالسهمسجن افشسمتمایزسمسسکن س
وجوهسسحیوافسسهمسدارد؛سنکرسکردنسنقطسحاصلسجنبگسهایساختصاصسساف انسفی ت،س
بزکگسواب تگسبگسجنبگسهایسمشترکساوسباسیایرسحیوافاتسفیزسه ت.سح اکثرسچیزیس
کگسعجالتاًسمسستوانسج ارتسکردسوسهۀتساینسایتسکگسبرخسسالسهوفگسهایسنکرسکردنس

اختصاصسبگساف انسدارف سوسیایرسحیوافاتسراسبگسحريمشانسراهسسفی ت.
ولسسک امسهوفگسهایسنکرسکردنساختصاصسبگساف انسدارف ؟سشای س»نز ۀگ«ساولینس
هوفگسایسباش سکگسبگسذهنسبری ؛سنز ۀگ:سافتزاعسسترینسشیوۀسنکرسکردنسوسالب سالسهمینسروس
خالصسترینسوسغیرحیوافسسترینسشیوه.سوسحالسآياسواقعاًسشیوۀسیک افسسوجودسداردسکگس
آنسرا،سوسنقطسآنسرا،سبای س»نز ۀگ«سفامی ؟ساهرسفگسجهالتستاریخس،سافحصارطزبسس
وستمامتسخواهِسسنکریسوسنز ۀسساللمسایتستاسبگساینسپریشسپایخسمثبتسب هیم.س
نز ۀگسورلیسشیوهسهایسهوفاهوفسسداشتگسایتسوسبگستنایبسهمانسشیوهسهاسواردسحیطگسهاس
وسموضوعاتسمختزفسش هسایت؛سو،سبگساقتضایسآلاداف یشسسنز ۀسسفیزسکگسش ه،س
بای ستنوعسروشسسوسموضوعسسراسدرسنز ۀگسورلیسبگسریميتسشناختسوسق رسفحزگسهاسوس

مکاتبسمختزفسوسبعضاًسمخالفسراسداف ت.
اماسنکرسنز ۀس،سباسهمفستنوعشسوسهمفسشرانتش،سالبتگسکگسیگافگسشیوۀسنکرسکردنس
فی تسوسحاصلسنعالیتسنکریساف انسصرناًسدرسآثارسنز ۀسسبرولسفیانتگسایت.سآیاس
ارلشسب یاریسالسآثارسادبس،سالساینسحیث،سکمترسالسارلشسمهمسترینسآثارسنز ۀسسایت؟س
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توجگسبگساینسفکتگسخصوصاًسبرایسماسایرافیانساهمیتسدارد،سآنسهمسبگسدوسدلیل:ساولس
اینکگستۀکرسفیاکانسفیکساف یشسماسعم تاًسدرسآثارسغیرنز ۀسسبرولسیانتگسایتس-سبگسرغمس
ینتسنز ۀسسدیرپاسوسف بتاًسغنسسوسپویایسسکگسداشتگساف ؛سوساهرسماسطالبسنکرسه تیم،س
فبای سالسآثارسغیرنز ۀسسوسخصوصاًسادبسسمانسغانلسبمافیم.سدومساینکگسدرسدهگسهایس
اخیرس-سخوشبختافگس-سرغبتسنراوافسسبگسنز ۀگسوسآثارسنز ۀسسفزدسماسوجودسداشتگس
ایت؛سوساهرسماسحقیقتاًسطالبسنکرسه تیم،سفبای سنز ۀگسدویتِىسیتایشسبرافگیزسماسبگس
نز ۀگسلدهسستب یلسشودسوسموجبسغۀزتسالسدیگرسشیوهسهایسنکریسوسیایرسحیطگسهایس

عزومساف افسسباش .

باری،ساف انسنکرسمسسکن سوسبگسهمگسچيزسهمسنکرسمسسکن س-سحتسساهرسدرساینسکارسالسپسس
همگسچيزسبرفیای سوسدرسفهايتسبگساینسفتیجگسبری سکگسبرخسسچیزهاسایایاًسخارجسالسقزمروس
نکرساوسه تن .ساف انسبگساینسهمسنکرسمسسکن سکگسلف هسساشس-سحتسسلف هسسنکورترینس
اف انس-سصرناًسبگسنکرسکردنسفمسسهذردسوسفمسستواف سهمسبگذرد،سوسلف هسساشسخیزسسبیشس
السآفچگستصورسمسسکردهسشبیگسلف هسسهمسجن انسعزیزسایت؛سوسص سالبتگسکگساف انسبودنس
او،سوسنرقشسباسآفها،سالسجمزگسبگسهمینسهمسه تسکگساینسشباهتسراسفیزستشخیصس
مسسده .ساف انسبگسهمگسچيزسنکرسمسسکن سوسلف هسساف انسوسجنبگسهاسوسحیطگسهایسمختزفس
اینسلف هسس-سالسجمزگسحیوافسسترینسشانس-سالسچیزهایسسایتسکگساف انسم امسدربارهساشس
نکرسکردهسایت.سوسمگرسفبای سچنینسباش ؟سضروریسترسالسلف هسسخودساف انسبرایسنکرس
کردنساوسچی ت،سوساهرسقرارسباش سنکرساف انس)باسهمفسجزوهسهایش،سالسجمزگسنز ۀگ(سبگس

کارسلف هسسخودشسفیای ،سدیگرسقرارسایتسبگسچگسکاریسبیای ؟
مجموعفس»نکرسوسلف هس«سفتیجفسچنینسفگاهسسبگسنکرساف انسوسف بتشسباسلف هسس
اویت.سآثاریسکگسدرساینسمجموعگسمنتشرسخواه سش سهمسمنعکسسکنن ۀستۀکرسدربارۀس
لف هسساف انسوسجنبگسهاسوسحیطگسهایسمختزفسآنسایت،سهمسبگسخوافن هسکمکسمسسکن سبگس
اف يشگسهايشسجهتسببخش ،سبهترسنکرسکن سوس-سشای س-سبگسلف هسسخودسیامافسسب ه س

وسآنسراسبهترسبگذراف .

مالکسح ینس
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1 پیشسهۀتارسمترجم

پیش گفتار مترجم

لف هسسچیزیسایتسکگسهمفسماساف انسهاسالسلمانستول ستاسمرگسآنسراستجربگس
مسسکنیم.سهرسکسسبرسایاسسموقعیتسسکگسدرسآنسقرارسمسسهیردسلف هسسراستۀ یرس
مسسکن .سدرسحالتسکزسستقریباًسهرساف افسسباسپریشسالسمعنایسلف هسسمواجگس
ایتسوسدرسج تسوجویسنز ۀفسلف هسسبرمسسآی ؛ساینسج تسوجوسبگسلف هسسماس
معناسمسسده ،سفتیجفسآنسادامفسلف هسسماسراسرقمسمسسلف .سواقعیتسبزرگسمرگس
فیالسبگساینسپایخسراسضروریسترسمسسکن ،سبگسویژهسدرسدفیایسم رنسوسماشینسس
اینس بگسنراموشسسمسسیپارد.ساهمیتس امرولیسکگسعزمسج ی ساینسپریشسراس
موضوعسآنسق رسلیادسایتسکگسدرسطولستاریخسانرادسب یارسلیادیسیعسسکردهساف س

باستبیینسهایسمختزفسبگساینسپریشسپایخسدهن .
کتابسیگسفلسفۀزندگیس)جامعه،ایوب،غزلغزلها(ستألیفسپیترسکریۀتس
باستکیگسبرسیگسبخشسمهمسالسکتابمقدسسیعنسسکتابسجامعگ،سکتابس فیزس
ایوبسوسغزلسغزلسهاسدرص دسپایخسهویسسبگساینسپریشسبزرگسبرآم هسایت.س
هرسیکسالساینسیگسکتابسیگسوضعیتسسراسکگسممکنسایتسماسدرسآنسقرارسبگیریمس
بگسلعمسفوی ن هس ایوب،سوسغزلسغزلسهاس بیانسمسسکن .سکتابسجامعگ،سکتابس
یگساثرس»اصیل«سوس»منحصربگسنرد«سنز ۀسسه تن سکگسنز ۀفسلف هسسراسبرس
سایاسسیگسوضعیتسمختزۀسسکگساف انسدرسآنسقرارسمسسهیرد،سمطرحسکردهساف .

پیشسهۀتارسمترجم
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کتابسجامعگسلف هسسراسبسسه فسوسهمفسآفچگسراسکگسدرساینسعالمسه تسبیهودهسس

مسسداف سوساینسمافن سدولخسایتسکگسفاامی یسبرسآنسحکمسنرمایت.سکتابس
ایوبسباسبیانسرفجسهایسایوبسنز ۀفسلف هسسراسرفجسمسسداف سوسرفجسماهیتس
برلخسایت.سدرسفهایت،سغزلسغزلسهاسباسبیانسعشقسواقعسسمیانسعاشقسوس
کتابس بگس فهایسس پایخس وسعشقس مسسداف ؛س راسعشقس لف هسس نز ۀفس معشوقس

جامعگسوسکتابسایوبسایت.
فوی ن ۀسکتاب،سپیترسکریۀت،سنیز وفسوسفوی ن ۀسامریکایسسمتول س۱۹۳۷س
ایت.ساوسفوی ن هسایسمعروفسدرسلمینفساالهیاتسوسنز ۀفسم یحسسوسم انعفس
ایت اللسسالسم یحیت۱سایت.ساوسدرسیالس۱۹5۹سم رکسلی افسسخودسراس
السکالوینسکالج2سوسم رکسکارشنایسسارش سخودسراسدرسیالس۱۹۶۱سالسکالجس
نوردهام۳سدریانتسکردسوسدرسیالس۱۹۶5ستحصیالتسدکترایسخودسراسدرسهمینس
کالجسبگسپایانسریاف سوسبرایسم تسسکوتاهسدرسدافشگاهسییل4ستحصیالتستکمیزسس
خودسراسپایانسدادسوسهمساکنونسدرسبویتونسکالج5سوسکینگزسکالج۶سایتادسنز ۀگس
قابلسدرکس بگسآیافسس آثارشس باعثسمسسشودس اوس ادبسسوسروشنس ایت.سیبکس
باش .ساوسمۀ رسآثارسیس.سساس.سسلوئیس۷سوسروفال سروئلستالکین8سفیزسه ت.س
انکارسوسفوشتگسهایساوسب یارسمتأثرسالسینتسدینسسوسنز ۀسسوسبگسخصوصس
کوئیناس،سیقراطسوسیس.سساس.سسلوئیسسایت.سب یاریساوسراسجزوسبهترینس آ
فوی ن هانسکاتولیکسمعاصرسمسسدافن .سکریۀتسدرساینسکتابستۀ یریسفوسالس
کتابمقدسسارائگسمسسده سوستالشسمسسکن سباسلبانسدینسبگسپریشسالسنز ۀفس

لف هسسپایخسده .
اللمسبگسذکرسایتسکگساصلسکتابسناق سبخشسمآخذ،سوسهۀتگسهایسفوی ن هس
ناق سارجاعسایت؛سالاینسروسهرسآفچگسفوی ن هسارجاعسف ادهسدرسپافویسسآوردهس

1. apologetics           2. Calvin College 3. Fordham College
4. Yale University          5. Boston College 6. The King’s College

۷.سLewisس.Sس.Cس)۱8۹8-۱۹۶۳(،سفوی ن ۀسمشهورسایرلن یسوسخالقسسرگذشتنارنیا.
8.سTolkienس.Rس.Rس.Jس)۱8۹2-۱۹۷۳(،سفوی ن هسوسلبانسشناسسافگزی سسوسخالقساربابحلقهها.
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ش هسایت.ستوضیحسبرخسساصطالحاتسوسفیزسمعادلسهایسافگزی سسواژهسهاسدرس
پافویسسآوردهسش هسایتستاسمتنسبرایسخوافن هانسروشنسترسباش .سهمچنین،س
درسبرخسسپافویسسهاساللمسدی هسش هسایتسکگسبگسفاروایسسیخنسفوی ن هسوسسنهمس
خاصساوسالسکتابمقدسسوسم یحیتساشارهسرود.سبگسطورسکزس،سخوافن ۀسهرامسس
بای ستوجگسداشتگسباش سکگساینسکتابسالسمنظریسم یحس،سوسآنسهمسالسمنظرس
خاصسفوی ن ه،سفگاشتگسش هسایتسوسدرسمواضعسسباسنهمسیزیمسالسدینساالهسس
م یحیتسوسفیزسباسروایتسایالمسسالستاریخسافبیایسعظامسمطابقتسف ارد.

فوریسال اداتس دکترس خافمس لحماتس الس مسسدافمس خودس وظیۀفس پایان،س درس
شاهنگیانسکگسفقشسسب زاسدرسترجمفساینسکتابسداشتن سوسهمچنینسخافمسدکترس

لیالسهوشنگسسق ردافسسکنم.

بتولسقزلسبیگزو


